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A laicidade do Estado mexicano é uma das mais antigas do mundo, derivada da prevalência das ideias 
liberais, reforçadas após a vitória sobre a intervenção francesa. A constituição mexicana de 1857 não 
fazia referência à Igreja Católica nem a qualquer outra religião. As "leis de reforma" que se seguiram 
dispuseram sobre matérias que se contrapunham às posições da Igreja Católica, tais como a liberdade 
de ensino, o registro civil, a liberdade de culto, a secularização dos cemitérios, chegando-se, até mesmo, 
à nacionalização dos bens eclesiásticos e à extinção das corporações clericais. Como resultado dessas 
medidas, a separação Estado-Igreja foi, no México, anterior à da França e, certamente, mais conflitiva 
naquele do que neste país. 

Os conquistadores espanhóis chegaram à região do atual México em 1517, onde encontraram a pujante 
civilização asteca. Segunda a feição das Cidades-Estado da antiguidade, o poder era exercido por uma 
burocracia  eclesiástica  que  administrava  o  culto  a  divindades  funcionais  (sol,  fertilidade, 
conhecimento,  etc.),  bem como  geria  o  excedente  econômico  na  forma  de  alimentos  e  riquezas 
materiais. O sistema político e econômico, que incluía a dominação de povos em toda a região, tinha no 
ápice a figura de um “imperador”, que reunia funções políticas e religiosas. Contando com ardilosas 
alianças com povos inimigos dos astecas, bem como a ardilosa manipulação das crenças dos povos 
originários,  os  espanhóis  lograram conquistar  militarmente  a  capital  Tenochtitlan  e  submeter  sua 
população, num processo que se completou em 1521.

A colonização da Nova Espanha foi feita com grande e direta participação do clero católico, já que a  
existência de uma civilização dotada de grande complexidade cultural exigiu especial empenho dos 
conquistadores com a dimensão ideológica. Em 1524, desembarcou a primeira leva de missionários 
franciscanos, seguida de outras. Duas décadas depois, foi fundada a Real e Pontifícia Universidade do 
México, uma das primeiras do Novo Mundo, que se dedicou à formação de intelectuais especializados 
na  dominação  ideológica.  O  contraponto  mais  ostensivamente  repressivo  dessa  dominação  foi  o 
Tribunal do Santo Ofício, que atuou no vice-reinado desde os primeiros anos da conquista, durante dois 
séculos e meio – só foi definitivamente extinto em 1820. Ele exerceu vigilância sobre a população, de 
modo a punir os que abjurassem a Deus e seus santos, bem como praticassem os crimes de caráter 
sexual.

A repressão às manifestações religiosas dos povos originários foi ampla e violenta. A construção de 
templos católicos sobre pirâmides astecas e maias foi a expressão mais visível da dominação político-
ideológica, só comparável à destruição dos documentos escritos, considerados obras satânicas.

A independência mexicana foi feita com a participação de clérigos e de ostensivos símbolos religiosos 
católicos. Consistentemente, a primeira Constituição do novo país, de 1824, determinava: “A religião 
da nação mexicana é e será perpetuamente a católica, apostólica romana. A nação a protege por leis 
sábias e justas e proíbe o exercício de qualquer outra.” O Congresso recebeu o poder de exercer os 
direitos do padroado em toda a federação, assim como a atribuição de firmar acordos com a Santa Sé. 
Apesar de toda essa manifestação de boa vontade, os interesses da Espanha foram mais fortes, de modo 
que o papa demorou 12 anos para reconhecer a independência do México. Esse retardo foi fundamental 
para as relações entre o Estado e a Igreja Católica. 

O  problema  no  México  surgiu  quando  a  própria  Santa  Sé  não  só  se  negou  a  aceitar  a 
independência do país, como também questionou a pretensão do novo Estado independente de 
prolongar a figura do padroado. Isso aprofundou o conflito entre, de um lado, os primeiros 
governantes mexicanos, que buscavam prolongar a figura do padroado para terem um poder de 
jurisdição ou controle sobre os assuntos da Igreja, como a nomeação de bispos; e, de outro lado, 
a Cúria romana, que aproveitou as circunstâncias para se liberar dos controles que a Coroa 
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espanhola havia estabelecido sobre ela, mediante aquele acordo. (BLANCARTE 2008, p. 33-
34)

Mesmo assim, na década de 1840 houve um padroado de fato, pelo qual a Santa Sé nomeava os bispos 
indicados pelo governo, que, por sua vez, autorizava as bulas papais. Contra essa situação, todavia, 
manifestaram-se indivíduos e instituições, que, a partir de meados da década seguinte instituíram o que 
Ceballos (2000)  denominou  de “liberalismo triunfante”.  Foi  do lado clerical  que veio  a  primeira 
manifestação  de  rompimento  do  padroado  de  fato,  com  a  recusa  do  bispo  recém-nomeado  de 
Michoacán, em janeiro de 1851, de prestar juramento à Constituição.

A culminância do processo de rompimento foi a  promulgação da Constituição de 1857, que havia 
suprimido todas as referências à religião oficial. Mais do que isso, um de seus dispositivos dizia ser da 
atribuição dos poderes federais promulgar leis sobre o culto religioso e a disciplina externa do clero. 

O papa Pio IX manifestou-se contra os termos da Constituição mexicana, concentrando suas críticas ao 
fim do foro eclesiástico, à  limitação da liberdade religiosa e da manifestação de opinião. No ano 
seguinte,  o  arcebispo do México  proibiu  os católicos de  jurarem a  nova  Constituição.  Enquanto 
negociações com a Santa Sé eram desenvolvidas, o governo foi deposto pelos conservadores.

Durante três anos, uma guerra civil conhecida como Guerra de Reforma (1857-1861) dividiu o país 
em dois,  um lado  a  favor  e  outro  contra  a  Constituição.  Os  moderados se  aliaram aos  liberais,  
convencidos de que era necessário limitar o grande poder econômico e político da Igreja Católica, a 
qual  era  defendida  pelos  conservadores.  Dois  governos  foram  formados  e  forças  militares  se 
enfrentaram. O chefe de governo liberal,  Benito Juarez (jurista,  professor e maçom), presidente da 
Suprema  Corte  de  Justiça,  primeiro  na  linha  sucessória  legal,  promulgou  as  chamadas  Leis  de 
Reforma, que acabaram com o que restava do padroado, e efetivou a separação Igreja-Estado. Essa 
reforma incluiu a liberdade de cultos, que ficavam restritos aos templos; a nacionalização dos bens 
eclesiásticos; [1] o registro e o matrimônio civis; a secularização dos cemitérios, dos hospitais e das 
instituições de beneficência; a normatização dos dias festivos, suprimindo-se quase todos os de natureza 
religiosa.

Com a justificativa da cobrança de dívidas não pagas, o México foi invadido em 1861 por tropas da 
França, da Grã-Bretanha e da Espanha. As primeiras ficaram mais tempo e impuseram um imperador 
europeu, o arquiduque austríaco Maximiliano de Habsburgo, [2] que recebeu apoio dos conservadores 
e da Igreja Católica. Os liberais prosseguiram na luta, agora contra um governo estrangeiro, para o que 
contaram com o apoio político e material dos Estados Unidos, preocupados com a instalação de um 
poder monárquico e europeu em sua fronteira meridional.

Maximiliano esteve no poder por três anos (1864-1867). Ele pretendia manter-se com o apoio da 
França,  da  Grã-Bretanha  e da  Santa  Sé.  Mas,  suas inclinações liberais  logo fizeram com que os 
conservadores mexicanos se afastassem de sua  base  política,  de modo que ele  acabou  sustentado 
exclusivamente pelas forças militares francesas. Quando elas se retiraram do México, às vésperas da 
guerra  franco-prussiana,  o  império  foi  derrubado,  a  república  foi  proclamada,  e  Maximiliano  foi 
fuzilado.

Na luta contra a ocupação francesa e a retomada da república liberal, destacou-se a liderança de Benito 
Juarez, que se tornou presidente com dois mandatos sucessivos, de 1867 até 1872. 

A Constituição de 1857 foi, então, retomada, e as Leis de Reforma foram inseridas em seu texto. O 
elenco dos principais tópicos revela sua tendência liberal: soberania popular; proibição da escravidão; 
ensino livre (sem quaisquer dogmas); liberdade de vocação; proibição de contratos que implicassem 
perda de liberdade por causa de trabalho, de educação ou de voto religioso; liberdade de expressão; não 
reconhecimento de títulos nobiliárquicos; proibição de penas por mutilação, acoites ou tormentos de 
quaisquer  espécies;  abolição da pena de morte,  com a  exceção de casos listados na Constituição; 
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proibição das corporações civis ou eclesiásticas de adquirir ou administrar bens de raiz, com a exceção 
dos edifícios de serviço ou de objeto da própria instituição. 

O artigo que previa a tolerância dos cultos, com a proteção e a manutenção da Igreja Católica pelo 
Estado, sempre e quando não fossem prejudicados os interesses do povo nem a soberania nacional não 
foi  aprovado.  Durante  as  discussões,  os  moderados  defenderam a  unidade  religiosa  em torno  do 
catolicismo para manter a unidade nacional, enquanto que os “puros” defenderam a liberdade religiosa 
para que o México pudesse receber colonos estrangeiros de diferentes religiões. 

Em contraposição ao “liberalismo triunfante”, expresso na Constituição de 1857 e em suas emendas, 
bem como na legislação delas decorrente, a direção da Igreja Católica no México criou, em 1868, uma 
entidade  político-ideológica,  a  Sociedade  Católica  da  Nação  Mexicana,  com várias  comissões de 
trabalho,  inclusive  de  educação,  para  influir  sobre  o  processo  político,  segundo  os  termos 
ultramontanos da Santa Sé.

Para Blancarte, a raiz da radicalização não estava apenas do lado do clero católico, mas, também, no 
âmbito dos políticos liberais, que pretendiam fazer uma espécie de réplica laica da Igreja.

“(...)  o  liberalismo  triunfante  certamente  contribuiu  para  a  consolidação  do  Estado  laico, 
mediante a difusão de valores e liberdades por cima dos cânones e doutrinas eclesiais, porém, em 
muitos casos, o que se gerou foi uma sacralização do Estado liberal. Dessa maneira, os santos 
foram substituídos pelos heróis da independência e liberais, e os altares religiosos foram mudados 
pelos altares da Pátria. A substituição dos rituais religiosos por cerimônias cívicas expressou tanto 
a  vontade  de  mudança  no  plano  dos  símbolos,  como  a  dificuldade  para  gerar  instituições 
verdadeiramente laicas, quer dizer, dessacralizadas.”   (BLANCARTE, 2008, p. 39)

Por  outro  lado,  o  período  denominado  porfiriato foi  marcado  pela  presença  de  uma  espécie  de 
tecnocracia positivista, que exerceu forte influência na educação do país. Em aliança com os liberais, 
os positivistas criaram as bases de um sistema público de educação, em várias etapas. Em 1868, ainda 
na presidência de Juarez, foi promulgada a Lei de Instrução Pública, repudiada de pronto pela Igreja 
Católica,  e,  em  1891,  a  Lei  de  Regulamentação  da  Educação,  que  instituiu  o  ensino  primário 
obrigatório, gratuito e laico, para o que foi criada uma rede de escolas de formação de professores em 
todo o país. Também essa lei recebeu a oposição eclesiástica.

Apesar  de  ter  mandado  enforcar  um bispo,  durante  a  luta  contra  Maximiliano,  sob acusação  de 
rebelião, e das medidas políticas de orientação liberal e positivista que tomou, o general Porfirio Diaz, 
durante sua longa permanência na Presidência da República (1876 a 1880; 1884 a 1911), logrou uma 
trégua nos conflitos com a Igreja Católica, que recebeu muitas concessões e foi até mesmo incorporada 
nas estruturas do poder do Estado. Houve um grande aumento nas propriedades eclesiásticas, inclusive 
de novas escolas e novos hospitais. Aumentou o número de dioceses, os jesuítas retornaram ao México, 
e novas ordens religiosas foram instituídas.

Uma rebelião liderada por Francisco Madero contra o governo autocrata de Porfírio Diaz, em 1910, 
desencadeou uma série de levantes armados em todo o país. Embora a motivação de Madero fosse 
liberal, a rebelião desencadeou movimentos de base político-ideológica mais à esquerda. Isso se deu a 
partir de 1914,  quando ficou clara a existência de um processo revolucionário, sob a liderança de 
Emiliano Zapata, no sul, e de Pancho Villa, no norte. Cada um a seu modo, eles tinham como alvo de 
sua luta as injustiças sociais, particularmente a estrutura agrária latifundiária.

A vitória do movimento revolucionário culminou com a Constituição dos Estados Unidos Mexicanos, 
em 1917, a mais avançada de sua época na defesa da classe trabalhadora. Vários artigos tratavam da li-
berdade de crença e de culto, mas apenas no interior de templos e edifícios privados; a separação entre 
o Estado e a Igreja Católica; a proibição das ordens religiosas; a nacionalização dos bens das institui-
ções religiosas; a laicidade da educação pública e privada. A Constituição negou personalidade jurídica 
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às entidades religiosas, proibiu o jornalismo confessional, bem como proibiu os partidos políticos de te-
rem qualquer referência religiosa.

A reação da Igreja Católica mexicana foi muito forte, culminando num levante armado conhecido 
como la guerra cristera, na segunda metade dos anos 1920, que foi alvo de repressão e negociação. 

Diante dos termos da Constituição, os bispos católicos mobilizaram os fiéis para boicote econômico e 
político ao governo, para o que tiveram o endosso do papa Pio XI. A reação do presidente Elias Calles 
foi no aumento da repressão, para o que obteve a reforma do Código Penal, que previu dispositivos 
mais duros contra a manifestação religiosa, inclusive a proibição de uso de vestimentas religiosas em 
lugares públicos, para o que previam-se multas, assim como prisão para padres que criticassem o go-
verno. Numerosos templos católicos foram fechados e fiéis e clérigos foram mortos em confrontos com 
a polícia e tropas federais. A reação de rancheiros católicos foi igualmente violenta, especialmente no 
estado de Jalisco. “Viva Cristo Rei” era seu grito de guerra, de onde proveio o nome do movimento.

Embora não apoiassem abertamente a rebelião, os bispos não a condenaram, e houve até os que atua-
ram diretamente junto aos insurgentes, como o bispo de Guadalajara, José Francisco Orozco y Jiménez, 
considerado o verdadeiro dirigente do movimento. O arcebispo exilou-se. Havia padres no comando de 
grupos combatentes. Os massacres ocorreram de ambos os lados: 90 mil pessoas perderam a vida.

A ação diplomática do governo dos EUA favoreceu um acordo, mediante o qual a legislação mexicana 
manteve-se, mas deixou de ser aplicada contra o clero; e este, por seu lado, desmobilizou o exército 
Cristero e deixou de incentivar a rebelião. No entanto, a Igreja Católica beatificou e santificou dezenas 
de mártires do conflito, mostrando seu definitivo repúdio ao status quo.

O Estado segue laico no México, com um persistente componente anti-clerical. A Constituição em vi-
gor, que é a de 1917, com emendas, tem um longo artigo (no. 130) que menciona “o princípio histórico 
da separação do Estado e das igrejas”, no qual estas estão sujeitas à lei. A legislação em matéria de cul-
to público e das igrejas e demais associações religiosas compete exclusivamente ao Congresso da Uni-
ão. Várias disposições são definidas pela Constituição, nesse artigo, para a legislação ordinária concer-
nente, entre as quais as seguintes: registro estatal para as instituições religiosas, nos termos da lei; os 
ministros dos cultos têm o direito de votar, mas não de ser votados; eles não podem fazer proselitismo 
de candidatos a cargos públicos; os partidos políticos não podem ter qualquer indicação de filiação reli-
giosa; reuniões de caráter político não podem ser realizadas nos templos.

Assim diz o artigo 24 da Constituição:

Todo homem é livre para professar a crença religiosa que mais lhe agrade e para praticar as ceri-
mônias, devoções ou atos do culto respectivo, sempre que não constituam um delito ou falta pe-
nalizadas pela lei. O Congresso não pode aprovar leis que estabeleçam ou proíbam religião algu-
ma. Os atos religiosos de culto público serão celebrados ordinariamente nos templos. Os que ex-
traordinariamente sejam celebrados fora deles estarão sujeitos a regulamento legal.

A educação pública será laica, pelo que determina o artigo 3º. da Constituição, que especifica o signifi-
cado desse termo: “ela se manterá alheia, por completo, a qualquer doutrina religiosa”. Convergente-
mente, acrescenta que “o critério que orientará essa educação estará baseado nos resultados do progres-
so científico, lutará contra a ignorância e seus efeitos, as servidões, os fanatismos e os preconceitos.”

A Lei das Associações Religiosas e Culto Público, publicada em 15 de julho de 1992, detalhou os dis-
positivos constitucionais, indicando a instância do Estado que passaria a receber o registro das entida-
des religiosas – a Secretaria de Governo –, bem como acrescentou limitações às suas atividades. Dentre 
elas, cumpre destacar as seguintes: (1) As associações religiosas não deveriam ter fins lucrativos ou 
preponderantemente econômicos. (3) Os ministros religiosos não poderiam ser votados, em eleição po-
pular, nem poderiam desempenhar cargos públicos superiores, a menos que se separassem formal, ma-
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terial e definitivamente de seu ministério, pelo menos cinco anos antes, no primeiro caso, e três anos, no 
segundo, do dia da eleição ou da aceitação do cargo público. (4) As associações religiosas e os minis-
tros do culto não poderiam possuir ou administrar por si ou por terceiras pessoas, concessões para a ex-
ploração de estações de rádio ou televisão ou qualquer tipo de telecomunicação, nem adquirir, possuir 
ou administrar quaisquer meios de comunicação de massa. (5) A Secretaria de Governo foi autorizada 
a resolver conflitos entre as associações religiosas, mediante entendimento direto, arbitragem ou ação 
aos tribunais competentes. (5) As penalidades previstas pela lei aos seus transgressores incluíam adver-
tência; multa pecuniária; fechamento temporário ou definitivo do local do culto; suspensão temporária 
dos direitos da associação religiosa em âmbito local, estadual ou nacional, no limite seu fechamento.

Em suma, o México é herdeiro de uma forte tradição religiosa cristã, dotada de diferentes graus de sin-
cretismo com crenças dos povos originários, tradição essa que convive, por vezes conflituosamente, 
com uma igualmente forte tradição laica, pautada pela vertente francesa, vale dizer com ênfase anticle-
rical. Embora exista, desde o fim da década de 1920 uma espécie de acordo tácito no sentido de se evi-
tar radicalizações, de ambas as partes, alguns eventos fazem com que as antigas cicatrizes sejam aber-
tas. Dois exemplos são expressivos. Em 2000, o papa João Paulo II santificou alguns católicos mortos 
na guerra cristera, sete décadas antes. Em 2007, o Distrito Federal (Ciudad de México) aprovou legis-
lação ampliando as possibilidades do aborto legal, o que rendeu ameaças de excomunhão pelos bispos 
mexicanos. À medida que se acirram as contradições derivadas da prevalência de uma política econô-
mica neoliberal, em associação estreita com os EUA, que se acentua a demolição do quase monopólio 
do Partido Revolucionário Institucional, bem como se torna ostensiva a atuação dos cartéis do tráfico 
de drogas, cresce o protagonismo político do clero católico. Um bom exemplo disso foi a ampla e explí-
cita manobra para que os poderes legislativos dos estados barrassem a aprovação de medidas similares 
à do Distrito Federal, no que concerne ao aborto – e até projetassem retrocessos. Diante de fatos como 
esse, as autoridades públicas mantêm total silêncio, a despeito de todo o aparato legal herdado da Re-
volução de 1910. As leis não são aplicadas nem alteradas, vale dizer, prevalecem simulações e ambi-
guidades, que podem indicar mudanças no futuro próximo, cujo sentido não podem ainda ser divisadas.

NOTAS

1  –  A lei  Lerdo de Tejada,  de  1856,  visava  à  desamortização  dos bens das  corporações civis  e 
eclesiásticas. Ela determinou que as propriedades rurais das instituições religiosas fossem vendidas 
aos seus arrendatários, de modo a aumentar a geração e a circulação de riquezas. Em 1859, por lei 
de iniciativa de Juarez, os bens religiosos foram simplesmente nacionalizados.

2 – Primo do Imperador do Brasil Pedro II.
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